
ACCEPTATIEVOORWAARDEN  

Papier en karton 90/10 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Bij een niet-conformiteit behoudt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende 

meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen. De lijst ‘niet toegestaan’ is niet-limitatief en dient enkel ter 

verduidelijking van enkele niet-conforme stromen die bijzondere aandacht vereisen in de context van deze afvalcategorie.  

Deze afspraken inzake niet-conformiteit en de acceptatievoorwaarden worden ook steeds vermeld in de aan onze prijsoffertes 

toegevoegde algemene verkoopsvoorwaarden. 
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Niet toegestaan: 

• Tetrapack / Melkdozen 

• Eierdozen 

• Verbrand papier 

• Behangpapier 

• Gevaarlijk afval 

• Siliconepapier 

• Aluminiumpapier/ gemetalliseerd papier 

• Vuil of vet papier 

• Papier bedekt met kunststoflaag 

• Boterpapier en broodzakken 

• Cellofaan-, carbon-, wax-, fax- en afplakpapier 

• Enveloppes 

• Telefoonboeken 

• Kledij 

• Hitteresistent papier 

• Honinggraatpapier/ gelijmd papier 

 

• Papieren handdoeken, tafellakens, zakdoeken, 
luiers, servetten 

• Samengestelde verpakkingen (drankkartons, 
kartonnen tegels) 

• Kraftzakken 

• Papier verontreinigd met verf, olie, paraffine of 
andere chemische producten 

• Medisch afval 

• Organisch materiaal 

• Voedingsafval 

• Huishoudelijk afval 

• Radioactieve materialen 

• Explosieve materialen 

• Visdozen 

• Harde en zachte kunststoffen 

• Houtafval: paletten, hardboard 

• Nat en/of rot materiaal (karton) 

• Vreemde materialen die de recyclage verhinde-
ren (bouwafval, restafval, …)   

 

VOORWAARDEN 

Toegestaan:  

Minimum 90% karton (zuiver, mag bedrukt) 

Maximum 10 % van onderstaande: 

• Zuiver papier 

• Wit en gekleurd papier 

• Beschreven of bedrukt papier 

 

 

 

• Kranten, tijdschriften, reclamedrukwerk 

• Folders, boeken 

• Fotokopieerpapier 

• Max 1% kokers 

BEGELEIDENDE INFORMATIE 

Context: papier en karton dienen afzonderlijk te worden opgehaald en/of ingezameld. De afvalstroom 

omvat enkel zuiver papier en karton en dient droog te zijn.  

Voldoet uw afval niet aan deze voorwaarden, raadpleeg dan onderstaande acceptatievoorwaarden:  

• Karton 100%  

• Papier en karton bont 


